موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی راهنمای عملیات و محاسبات گمرکی و قیمت تمام شده کاالی وارداتی
مدت دوره  9 :ساعت آموزشی
دوره به صورت آنالین برگزار می گردد.

مدرس :جناب آقای ایرج زینال زاده
شروع دوره  25 :مهر ماه
روزها و ساعات برگزاری دوره :یکشنبه و سه شنبه از ساعت  16الی 19
شهریه دوره  4/700/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 پیش بینی قیمت تمام شده کاالی وارداتی

 عوامل موثر در قیمت تمام شده کاالی وارداتی

 نرخ ارز

 نرخ ارز در مراحل واردات

 ترم خرید در preform

 کارمزد ثبت سفارش

 روش پرداخت

 حق بیمه ،نرخ تعرفه و ..........

 نحوه محاسبات پرداختی ها به گمرک ،بانک ،بیمه و

 قیمت تمام شده کاالی وارداتی با توجه به اسناد

....
 موادی از قانون امور گمرکی در مورد کاهش قیمت
کاالی وارداتی تولیدی ها
 تکمیل اظهارنامه در سایت  EPLو  BOXهای آن

حمل ،بیمه نامه و گواهی بهداشتی و ترخیصیه
 حق العمل کاری در گمرک و قراردادهای حق العمل
کاری
 ارزش گمرکی و محاسبه ارزش با اسناد خرید و
حمل

 ارزش و سایت  TSCو قانون گمرکی و تخلفات
مربوطه

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی راهنمای عملیات و محاسبات گمرکی و قیمت تمام شده کاالی وارداتی
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159خانم ساالرکیا تماس حاصل نمایید.

